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Allmänt 
 

Projektet har två övergripande delar: 

 Studiecirklar (i samarbete med Studiefrämjandet)  

 Omställning i praktiken (i samarbete med Martin Jentzen och Finnerödja Skogstjänst, 

dessutom har vi inlett samarbete med Plockhugget AB) 

Projektets mål är en ny kursdokumentation för hyggesfria skogsbruksmetoder, med särskild hänsyn 

till ekosystembaserat skogsbruk. Kursdokumentationen kommer att erbjudas hela 

Naturskyddsföreningen samt övriga intressenter såsom skogsägare och personer som arbetar inom 

skogsnäringen. 

Styrelsen i Mariestads Naturskyddsförening driver projektet. Det praktiska arbetet utförs av 

skogsägaren, Finnerödja Skogstjänst, Martin Jentzen och representanter för Mariestads 

Naturskyddsförening. 

 

Tidsplan 
 

Studiecirklarnas starttider lanseras löpande under projektets webbsida. 

 

  

https://mariestad.naturskyddsforeningen.se/projekt/hallbart-skogsbruk


 
 

Bakgrund (skrevs 2020-01-25) 
 

Styrelsen i Mariestads Naturskyddsförening har för avsikt att starta ett projekt om hållbart 

skogsbruk. Parallellt med projektet ska flera studiecirklar drivas inom projektet.  Studielitteratur för 

projektet:  Att hugga träd och ha skogen kvar av Mikael Karlsson, och Skogspraktikan av Martin 

Jentzen. 

Kursverksamheten startade 28 november 2019 i samarbete med Studiefrämjandet. Medlemmar från 

den lokala naturskyddsföreningen har deltagit vid 5 tillfällen. Andra delen av kursen startar 27 

februari 2020. Vi planerar den tredje kursen i oktober 2020. Intresset är stort från både medlemmar 

och andra vilket gör att medlemsantalet i den lokala naturskyddsföreningen ökar. 

Samtidigt med studiecirkeln driver vi i den lokala naturskyddsföreningen ett omställningsprojekt i 

skogen. Bland annat på fastigheten Bölstad 4:5 i Mariestads kommun. Där ska vi praktisera planerna 

på hyggesfria metoder i skogen och dokumentera resultatet. Detta gör vi i samarbete med Martin 

Jentzen, Studiefrämjandet och Plockhugget AB. På fastigheten ska det ska göras en ny 

skogsbruksplan 2020 av skogskonsulent Martin Jentzen och den utformas i enlighet med 

ekosystembaserat skogsbruk. Skogsbruksplanen förväntas vara klar hösten 2020. En första 

plockhuggning av grov gran på mager mark görs v 32 av Finnerödja Skogstjänst. Resultaten från 

projektet kommer att vara ett av de underlag som ligger grund för kursverksamheten.  

 

  



 
 

Projektets ekonomi 
 

Intäkter till projektet   

Beviljat bidrag från riksföreningen 30000kr 

Mariestads Naturskyddsförening 

bidrag utbildning  2500kr   

Bidrag från skogsägare   4500kr 

Summa   37000kr 

 

Kostnader för projektet 

Resor och utbildning  2500kr 

Skrivarbeten för studiematerialet 4500kr 

Grön skogsbruksplan  30000kr 

Tryckning och kopiering  500kr 

Summa   37500kr 

  

  



 
 

Tidigare aktiviteter 
 

2019-10-08 Styrelsemöte med beslut om genomförande. 

2019-10-09 Möte med Studiefrämjandet.  

2019-10-11 Utbildning i Halland – Konsten att hugga träd och ha skogen kvar. 

2019-10-22 Besök i skogen av Finnerödja Skogstjänst. 

2019-11-15 Kontakt med skogsbruksplanens författare om hur den ska utformas. 

2019-11-28 Start av studiecirkeln. 5 tillfällen på kvällstid i Mariestad under vintern. 

2020-02-08 Provavverkning av enstaka träd (och ha skogen kvar). 

2020-03-02 Ansökan om projektbidrag från riksföreningen för säsongen 2020 med start 1 juli. 

2020-05-05 Ansökan beviljad av riksföreningen. 

2020-07-01 Omställningsprojektets start. 

2020-08-12 Första plockhuggningen i omställningsprojektet. 

 


